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MUSIT – Ny IT-arkitektur, planleggingsfase 
Styringsgruppemøte 25. januar 2016, kort status pr. 21. januar 
 
GAP-analysen: 

 Det er gjennomført møter med alle i referansegruppen enkeltvis eller i par 
(telefon, video, fysisk møte i Oslo) 

 Besøk på NHM og KHM (Line og Klaus) med "innsamling, konservering og 
magasinering", samt omvisninger. I tillegg har Line besøkt TMU. 

 Det er laget kort beskrivelse av ønskede moduler, samt matrise som viser 
GAPet 

 Konseptskisse utarbeidet. Diskutert på møte i styringsgruppe/referansegruppe 
10. desember 

 Det gjenstår noe kvalitetssikring og sammenstilling av modulbeskrivelse, 
konseptskisse og GAPet, blant annet begrepsbruk. 

 
Pilot: 

 Magasinmodul besluttet som pilot på møte i styringsgruppen 10. desember 

 Omfang for pilot av magasinmodul besluttet på styringsgruppemøte 18. 
desember 

 Referansegruppe for magasinpilot har hatt fire møter, to fysiske og to 
videomøter, i løpet av de to første ukene i januar 

 Krav til magasinmodul og domenemodell utarbeidet.  
o Omfang godkjennes av styringsgruppen i møte 25. januar 

 Komponentskisse for magasinpilot med integrasjon mot eksisterende system 
utarbeidet 

 Første estimeringsmøte gjennomført, fokus på møtet var infrastruktur. Neste 
møte er planlagt fredag 22. januar, og vil ha fokus på de funksjonelle kravene 
til magasinmodulen. 

 
Ny IT-arkitektur: 

 Infrastruktur- og laginndelingsskisser utarbeidet 

 Møte med ledere eller annen representant for følgende seksjoner/grupper i 
USIT: Gruppe for databasedrift, Seksjon for tjenernær drift, Gruppe for 
applikasjonsdrift, Gruppe for applikasjonsplattformer. Kompetanse på drift 
stort sett i overensstemmelse med ønsket arkitektur og språk. Valg av 
database kan bli det vanskeligste da kompetanse i USITs driftsmiljø ikke 
stemmer med det som foreløpig peker seg ut som det beste valget. 
Alternativet kan bli kostbart. 

 Møte med seksjonssjef for Webseksjonen på USIT. Mye kompetanse i USIT 
som prosjektet kan dra nytte av i gjennomføringsfasen. 

 Møte med DS-gruppa 17. desember der kontekstskisse og arkitekturskisser 
ble presentert og diskutert. 

 Det er laget utredninger for språk og plattform, database, søkeindeks og 
lisensiering. Disse utredningene vil bli presentert for styringsgruppen 25. 
januar. 

 Det er gjennomført møte med representant fra Kotka (system for 
naturhistoriske museum i Finland), samt besøk fra utvikler Kotka for å få 
deres erfaringer. Inntrykket er at de har tenkt veldig likt som oss. 
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 Møte med representanter fra Uninett angående Feide Connect. Inntrykket er 
at løsningen tilbyr den funksjonalitet vi trenger, og at de er interessert i å få 
tilbakemelding om ønskede forbedringer/utvidelser. 

 Det er foretatt en enkel kartlegging av drift- og webutviklingskompetansen ved 
UiB og NTNU. 

 Infrastrukturskisser for utvikling, test og produksjonsmiljø utarbeidet. 

 Det er gjennomført møte med arkitekt og utviklere fra NRK der deres 
erfaringer med triple store og tilhørende verktøy ble presentert.  

 Det er planlagt å ha en kort samtale med DINA for å lære av deres erfaringer 
(det har allerede vært diverse kontakter med DINA i forbindelse med 
forprosjektet) 

 
Annet: 

 Interessentanalyse gjennomført, arbeid med kommunikasjonsplan startet. 

 Avhengigheter mellom aktivitetene i planleggingsfasen kartlagt, viser behov 
for delbeslutninger underveis. Alternativet vil være detaljert utredning og 
prising av minst fire alternativer i rapporten som skal leveres. Møte i 
styringsgruppen 25. januar er tenkt å gi de nødvendige anbefalingene. 

 

 


